
 

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 

GYVOJO ŽIRGO MUZIEJAUS DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I.  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

 

1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos (toliau – KRPD) gyvojo žirgo muziejaus (toliau GŽM) 

darbininkas (toliau – Darbuotojas) dirba pagal darbo sutartį 

2. Pareigybės grupė  - Darbininkai 

3. Pareigybės lygis – D. 

4. Pareigybės paskirtis – GŽM žirgų šėrimas, gardų valymas ir arklidės tvarkos palaikymas. 

5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus GŽM 

administratoriui (toliau – Administratorius) ir vykdo jo nurodymus. 

 

 

 

 

II. ANTRAS SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai; 

6.2. netaikomi reikalavimai darbo patirčiai; 

6.3. žinoti darbo saugos taisykles ir gaisrinės saugos reikalavimus, laikytis darbo drausmės, etikos 

ir elgesio kultūros pagrindų; 

6.4. atlikti pareigybės aprašyme pavestas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti 

savo veiklą, remiantis direkcijos nuostatais ir direktoriaus įsakymais; 

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.6. išmanyti žirgų šėrimo ypatumus, gardo valymo technologijas; 

6.7. pagal nustatytą grafiką laiku ateiti į darbą, eiti pietauti, apie vėlavimą ir būtinybę išeiti 

anksčiau iš darbo pranešti GŽM administratoriui. 

 

 

 

III. TREČIAS SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 



 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. dirba pagal GŽM administratoriaus sudarytą ir Kurtuvėnų regioninio parko direktoriaus 

(toliau – Direktorius) patvirtintą darbo grafiką; 

7.2.  šeria žirgus nurodytu laiku, nurodytomis ir patvirtintomis normomis; 

7.3. atvežto žaliojo pašaro išskirstymas arklidėje; 

7.4.  nuolat valo, prižiūri žirgų gardus, kad jie visada būtų švarūs; 

7.5. apie prastą ar įtartinai pavojingą pašarų kokybę nedelsiant praneša GŽM administratoriui ar 

GŽM programų vadovui; 

7.6. esant reikalui sezono metu, GŽM programų vadovo nurodymu, padeda muziejaus 

edukacijose: paruošia aptarnavimui jojamuosius ar kinkomuosius žirgus (iššukuoja, uždeda reikalingą ir 

tinkantį inventorių), po aptarnavimo sutvarko naudotą inventorių, pasirūpina žirgų gerove; 

7.7. susižeidus ar apie įtartinai, neįprastai besielgiantį žirgą nedelsiant praneša GŽM programų 

vadovui, GŽM administratoriui, esant reikalui iškviečia veterinarijos gydytoją; 

7.8. esant reikalui tvarko žirgų inventorių, brikas; 

7.9. nuolat palaiko švarą abiejose GŽM arklidėse, pašarų sandėliuose, apie netinkamus ar ne 

vietoje padėtus daiktus, įrenginius informuoja GŽM administratoriui, atlieka tvarkymo darbus; 

7.10. prižiūri GŽM teritorijoje bei arklidėje priskirtus plotus: šienauja, renka šiukšles, valo sienas 

bei žirgų gardų pertvaras, lubas, valo pagalbines patalpas, laisto ir prižiūri gėlynus. 

7.11. esant reikalui, GŽM programų vadovo nurodymu pasitinka lankytojus, suteikia informaciją 

apie KRPD teikiamas paslaugas, jų įkainius, prižiūri lankytojus jojimo aikštėje; 

7.12. dalyvauja talkose; 

7.13. informuoja GŽM administratorių apie inventoriaus, darbo priemonių, komunikacijų 

gedimus, trūkumus; 

7.14. planuoja ir organizuoja savo darbą, asmeniškai atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų 

įvykdymą laiku; 

7.15. pagal savo kompetenciją teikia GŽM administratoriui pasiūlymus ir patarimus dėl 

efektyvesnio KRPD veiklos organizavimo;  

7.16. įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant praneša Direktoriui ir GŽM administratoriui; 

7.17. atlieka kitus GŽM administratoriui pavestus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio 

pobūdžio darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

7.18. pavaduoja kitus GŽM darbininkus atostogų, nedarbingumo laikotarpiu; 

 

 

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 



8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už: 

     8.1. GŽM žirgų šėrimą, gardų valymą ir arklidės tvarkos palaikymą. 

8.2. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.3. savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą; 

8.4. teisės aktų pažeidimu, padarytus vykdant savo veiklą; 

8.5. Padarytą materialinę žalą; 

8.6. Turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą; 

8.7. Direktoriaus bei Administratoriaus pavestų užduočių vykdymą. 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 
______________________________ 

          (parašas) 

 

_______________________________ 

          (vardas, pavardė) 

 

_______________________________ 

           (data) 


